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Tryghed er for alle
Den økonomiske krise har været længere og dybere, end nogen af os havde forventet. Det har haft alvorlige konsekvenser
for mange danske familier. Derfor har Socialdemokraterne og
resten af regeringen fra dag ét kæmpet for at skabe arbejdspladser og få Danmark helskindet ud på den anden side af krisen. Vi socialdemokrater har altid været meget optaget af at
hjælpe de danskere, som er blevet ramt af arbejdsløshed. Især
er vi bekymrede for de ledige, der står til at miste deres forsørgelse på grund af VKO’s dagpengereform. Vi mener, at
tryghed er for alle. Derfor griber vi nu ind og rækker de udfaldstruede en udstrakt hånd.
På dagens pressemøde har vores statsminister præsenteret en
løsning for de mange danskere, der står til at opbruge deres
dagpengeret. VKO gennemførte i 2010 dagpengereformen med
et snuptag. Det betød, at indfasningen blev forhastet, og at der
ikke blev taget hensyn til de danskere, der blev ramt af reformen. Konsekvensen af VKO’s indgreb er, at op mod 30.000
mennesker frem mod årsskiftet risikerer at miste deres forsørgelsesgrundlag. Det kan vi naturligvis ikke lukke øjnene for.
Venstre og Konservative mener, at de ledige bare skal finde sig
et arbejde. Desværre er verden ikke så enkel. Vi socialdemokrater ved, at det er svært at finde et job – særligt i en krisetid. Derfor har vi sat alt ind på at finde en løsning på det problem, som VKO skabte med den forhastede dagpengereform.
Vi har forlænget dagpengeperioden midlertidigt, og gennemført
to akutpakker. Med aftalen om akutjob har vi fået tusindvis af
arbejdsløse i beskæftigelse. Og med den midlertidige uddannelsesydelse har vi givet ledige forsørgelse, imens de kunne
forbedre deres kompetencer og komme tættere på et reelt arbejde.
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Fakta – Ny og bedre indfasning af
dagpengereformen




Den særlige uddannelsesordning forlænges, så personer,
som har opbrugt dagpengeretten i 2013, får ret til uddannelsesydelse frem til 31. december
2013.
Der indføres en ny midlertidig
arbejdsmarkedsydelse til de
personer, som har opbrugt dagpengeretten og/eller den særlige
uddannelsesordning.
Arbejdsmarkedsydelsen udgør 60
pct. af det maksimale dagpengeniveau for ikke-forsørgere og
80 pct. for forsørgere. Arbejdsmarkedsydelsen er ikke afhængig af familie- eller formueindkomst.



Personer, der opbruger dagpengeretten i 1. halvår 2014, har
ret til arbejdsmarkedsydelsen i
op til 1¼ år.



Der nedsættes en dagpengekommission i primo 2014, der
skal komme med input til et nyt
dagpengesystem.

Du kan læse hele udspillet her.

Samtidig har vi indført en fundamental anderledes beskæftigelsespolitik med langt bedre uddannelsestilbud, så flere
bliver klædt på til fremtidens arbejdsmarked og får mulighed
for at blive en del af arbejdsfællesskabet. Men der er behov
for at gøre mere.
Vores forslag i dag hjælper de udfaldstruede her og nu. Samtidig er det en holdbar løsning på det problem, som VKO har
skabt. Helt konkret forlænger vi uddannelsesydelsen frem til
udgangen af 2013. Samtidig indfører vi en midlertidig arbejdsmarkedsydelse, der giver ledige ret og pligt til aktivering med et virksomhedsrettet fokus. Det kan blandt andet
være i form af nyttejob, hvor arbejdsløse kan få konkret og
værdifuld erfaring på CV’et, som kan hjælpe dem i den videre jobsøgning. Og endelig nedsætter vi en dagpengekommission, der skal komme med input til et nyt og moderne dagpengesystem i starten af 2015.
Alene i Holstebro, Ringkøbing-Skjern, Skive, Lemvig og Struer er der 1.722 udfaldstruede, der tidligere har modtaget et
akutbrev. De har altså været rigtig tæt på at miste deres
forsørgelse. Nogle af dem har allerede selv fundet en løsning
på problemet. Men langt størstedelen vil med regeringens
udspil kunne trække vejret mere roligt. De får nu en forlænget ydelse, som gør bekymringerne færre og kan få flere
tættere på arbejdsmarkedet. Det var ikke sket med Løkke
ved roret.
Vores udspil er naturligvis finansieret krone til krone. Det
største bidrag kommer fra, at vi midlertidigt hæver bidraget
til a-kasserne med i gennemsnit 35 kr. om måneden. Det
svarer til godt 1 kr. om dagen. Det er en solidarisk finansiering, hvor medlemmerne hjælper med at styrke sikkerhedsnettet under de langtidsledige.
VKO’s dagpengereform har haft alvorlige konsekvenser for
de mange danskere, der er kommet i klemme. Med regeringens udspil rækker vi hånden ud til de udfaldstruede. Vi vil
sikre, at ingen bliver ladt i stikken. For tryghed er for alle.

Kontakt mig
Hvis du har ris, ros, idéer eller kommentarer, er du mere end velkommen til at kontakte mig:
Tlf.: 33 37 40 70
E-mail: annette.lind@ft.dk

Besøg min hjemmeside her.

Klik og find mig på facebook!

Mange hilsner,
Annette Lind

